
 
 
 

    

รายงาน 
โครงการ อบรมมารยาทไทยและพฒันา

บุคลิกภาพนกัศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที ่๓  
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๔ 
 

 

จัดโดย  ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา ส านกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



 
ค าน า 

  
 ปัจจุบันนักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีกริยามารยาทที่ไม่สุภาพ ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตนต่อผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปี
ที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขึ้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์มารยาทไทย และพัฒนานักศึกษาให้
มีมารยาท มีบุคลิกภาพ สง่างาม ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา จึงจัดโครงการ 
อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขึ้น 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติมารยาทไทยเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  มีการพัฒนา
บุคลิกภาพของนักศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ 
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ”  
 

 
                 ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา  

  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 
 

เร่ือง           หน้า 
 

๑.  โครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓   ๑-๘ 
    ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
  
๒.  สรุปผลการจัดโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑   ๙-๑๒ 
    และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย    

๓.  ผลการประเมินโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑         ๑๓-๑๖ 
    และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
๔.  การเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยและผลการประกวดมารยาทไทย                  ๑๗-๑๗         
     
   
 
 

ภาคผนวก 

๑.  ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑          
 และชั้นปีที่ ๓  ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
  
๒. เอกสารที่เก่ียวข้องกับ โครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑  
และชั้นปีที่ ๓  ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 
๓. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยและผลการประกวดมารยาทไทย  
 

 
 

 

 

 

 

 



โครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓  
ตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 

 
๑. ชื่อโครงการ   :  โครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ 

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
๒. สถานภาพของโครงการ  : [   ] โครงการปกติ 

[√ ] โครงการใหม่    
[   ] โครงการตาม Agenda 
[   ] โครงการต่อเนื่อง …….ระบุชื่อโครงการเดิม………… 

 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๔. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
  
 ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
[   ] ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความเข้มแข็งทางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 [ √  ] องค์ประกอบที่ ๑ การผลิต
บัณฑิต 

๑.๕ 

[ √  ] ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพ 

 [   ] องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย  

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่าย  [   ] องค์ประกอบที่ ๓ การบริการ
วิชาการ 

 

[  ] ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาภาพลักษณ์ของ
องค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 

 [   ] องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

[ √  ] ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับการศึกษาสู่
มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

๕.๔.๑ [   ] องค์ประกอบที่ ๕การบริหาร
จัดการ 

 

 ๒) สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ EdPEx /อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
องค์ประกอบ หัวข้อ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ด้าน 

[   ] หมวด ๑ การน าองค์การ  [ √  ] อัตลักษณ์ [ √ ] เป็นนักปฏิบัติ 
[   ] หมวด ๒ กลยุทธ์   [  ] เชี่ยวชาญการ

สื่อสาร [   ] หมวด ๓ ลูกค้า   
[   ] หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ 

  [  ] จิตสาธารณะ 

[   ] หมวด ๕ บุคลากร  [   ] เอกลักษณ์ [  ] เน้นความเป็นวัง 
[   ] หมวด ๖ ระบบปฏิบัติการ   [  ] องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ [   ] หมวด ๗ ผลลัพธ์   

๑ 



๓) สอดคล้องกับงานคุณภาพภายนอก 
๑. สมศ . ด้าน ระบุ   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ด้านความรู้ 
๒. ISO ด้าน ระบุ ................................................................................................................... .................. 
๓. อื่นๆ  ด้าน ระบุ   กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 3D 
  
 ๔) การบูรณาการโครงการกบั 
  [   ]  การจัดการเรียนการสอน  ระบุ  
    [   ]  การปรับปรุงรายวิชา .................................................. หลักสูตร.......................... 
    [   ]  การเปิดรายวิชาใหม่ .................................................. หลักสูตร........................... 
    [   ]  การต่อยอดสู่หนังสือต ารา ......................................... หลักสูตร........................... 
    [   ]  อ่ืนๆ .......................................................................... 
  [   ]  การวิจัย  ระบุโครงการวิจัย............................................................................................  
  [   ]  การปฏิบัติงาน  
  [   ]  อ่ืนๆ  ....................................................................................  
 ๕) อ่ืนๆ  
  ๕.๑) นโยบายจาก .............................................................. 
  ๕.๒) ความร่วมมือกับ (กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) 
  ๕.๓) อ่ืนๆ .................................................................. 
๕. หลักการและเหตุผล 

มารยาทไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความส าคัญควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา และผู้ที่มีมารยาท
ย่อมได้รับค าชื่นชมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่ในปัจจุบันนักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
เช่น การมีกริยามารยาทที่ไม่สุภาพ ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การไม่แสดงความเคารพหรือการไหว้ ไม่
มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโส การพูดจาไม่สุภาพ เป็นต้น  

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์มารยาทไทย และพัฒนานักศึกษาให้มีมารยาท มีบุคลิกภาพ สง่างาม ตรงตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา จึงจัดโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติ
มารยาทไทยเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา และพัฒนา
นักศึกษาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญ
การสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ”  

 
๖. วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๒) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
๓) เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ 
 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๗.๑  เชิงปริมาณ   

๑) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายร้อยละ ๘๐%  

๒ 



๒) ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ค่า
เป้าหมาย ๔.๒๕   

๗.๒ เชิงคุณภาพ   
๑) ระดับความส าเร็จของการรายงานผลระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา (ค่าเป้าหมายระดับ ๕) 
 ๒) ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา เรื่อง มารยาทไทยเพื่อการปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

(ค่าเป้าหมาย ๓.๕๑) 
 
 ๘. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑. นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน ๕,๐๐๐ คน 
๒. นักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   จ านวน ๒,๐๐๐ คน 

 
๙. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
๑๐. สถานที่ด าเนินโครงการ   

ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๑. กิจกรรมในการด าเนินงาน 

๑.  ขออนุมัติโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๒.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 

๓.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่ ,วิทยากร,นักศึกษา 
๔.  จัดอบรมมารยาทไทยตามก าหนดการ จ านวน ๖ ชม. 
๕.  ประเมินผลการอบรม และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

๑๒. แผนการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา  

๑-๗ 

พ.ย. ๕๘ 

๘-๑๔ 

พ.ย. ๕๘ 
๑๕-๒๑ 

พ.ย. ๕๘ 
๒๒-๒๘ 

พ.ย. ๕๘ 
๒๙-๕ 

ธ.ค. ๕๘ 
๖-๑๒ 

ธ.ค. ๕๘ 
๑ ขออนุมัติโครงการ       

๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ       

๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
สถานที่ ,วิทยากร,นักศึกษา 

      

๔ จัดอบรมมารยาทไทย ตามก าหนดการ       

๕ ประเมินผลการอบรม และรายงานผลการ
จัดกิจกรรม 

      

๓ 



๑๓. งบประมาณ 
  งบประมาณ แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทา ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กองทุนเพ่ือการศึกษา ภาคพิเศษ  จ านวน   ๑๐,๐๐๐  
บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

รายการ งบประมาณ  (บาท) 
๑. ค่าวัสดุ                      ๒๙๐                           บาท 

           ๒. ค่าใช้สอย   ๒,๕๑๐                         บาท 
                     -  ค่าอาหารวิทยากร ๑๒๐ บาท x ๓ กลอ่ง= ๓๖๐  บาท  
                     -  ค่าอาหารนักศึกษา ๖๐ บาท x ๓๐ กล่อง= ๑,๘๐๐  บาท 

-  ค่าอาหารว่าง ๓๕ บาท x ๑๐ กล่อง = ๓๕๐  บาท  
๓.  ค่าตอบแทนวิทยากร        ๗,๒๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  ๖ ช.ม. x ๑,๒๐๐ บาท = ๗,๒๐๐ บาท 

        ๒๙๐  บาท 
 ๒,๕๑๐  บาท 

 
 
 

      ๗,๒๐๐  บาท 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ            รวม    ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑)  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๒)  นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๓)  นักศึกษาได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ เรื่อง มารยาทไทย 

 

ลงชื่อ …ภุมรินทร์  ส่งสัมพันธ์สกุล ... ผู้เสนอ 
           (.....นางสาวภุมรินทร์  ส่งสัมพันธ์สกุล.…) 
   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
                    พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 
 
 

ก าหนดการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีท่ี  ๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ “รวมพลังลูกพระนาง เอาชนะยาเสพติด” และ กิจกรรมอบรมมารยาทไทยและ

พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และช้ันปีท่ี ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
วันที่  ๒๑- ๒๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ  อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา  ชั้น  ๔ 
 

วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘   
รอบท่ี  ๑  นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๐๘.๐๐ น. นักศึกษารอบที่  ๑  ที่เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนพร้อมกัน  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและ
กีฬาสวนสุนันทา  ชั้น  ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๐๘.๓๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
- นายกองค์การนักศึกษากล่าวรายงาน 

 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่  ๑   
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่  ๑  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๘  ในหัวข้อเรื่อง  “เรียนให้สนุก ครองคนให้เป็น มุ่งเน้นความเป็นอัตลักษณ์สวน
สุนันทา” 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ยาเสพติด หัวข้อ“รวมพลังลูกพระนาง เอาชนะยาเสพ
ติด”  วิทยากร  นายรัฐภูสิทธิ ขันติกิจจานุรักษ์  จากส านักงาน ป.ป.ส. 

๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น. กิจกรรมอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย วิทยากร  อาจารย์จุฑามาศ ใหญ่คุ้ม จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๒.๐๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรมรอบที่  ๑ 
 

วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   
รอบท่ี  ๒  นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ และวิทยาลัยภาพยนตร์ศิลปการแสดงและสื่อใหม่ 

๑๒.๐๐ น. นักศึกษารอบที่  ๒  ที่เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนพร้อมกัน  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและ
กีฬาสวนสุนันทา  ชั้น  ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่  ๑  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๘  ในหัวข้อเรื่อง  “เรียนให้สนุก ครองคนให้เป็น มุ่งเน้นความเป็นอัตลักษณ์สวน
สุนันทา” 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ยาเสพติด หัวข้อ“รวมพลังลูกพระนาง เอาชนะยาเสพ
ติด”  วิทยากร  นายรัฐภูสิทธิ ขันติกิจจานุรักษ์  จากส านักงาน ป.ป.ส. 

๕ 



๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย วิทยากร  อาจารย์จุฑามาศ ใหญ่คุ้ม จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๖.๐๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรมรอบที่  ๒ 
 

 
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘   
รอบท่ี  ๑ นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๐๘.๐๐ น. นักศึกษารอบที่  ๑  ที่เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนพร้อมกัน  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและ

กีฬาสวนสุนันทา  ชั้น  ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๐๘.๓๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 

- นายกองค์การนักศึกษากล่าวรายงาน 
 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่  ๑   

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่  ๑  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๕๘  ในหัวข้อเรื่อง  “เรียนให้สนุก ครองคนให้เป็น มุ่งเน้นความเป็นอัตลักษณ์สวน
สุนันทา” 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ยาเสพติด หัวข้อ“รวมพลังลูกพระนาง เอาชนะยาเสพ
ติด”  วิทยากร  นายรัฐภูสิทธิ ขันติกิจจานุรักษ์  จากส านักงาน ป.ป.ส. 

๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น. กิจกรรมอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย วิทยากร  อาจารย์จุฑามาศ ใหญ่คุ้ม จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๒.๐๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรมรอบที่  ๑ 
 

 
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   
รอบท่ี  ๒ นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ 
๑๒.๐๐ น. นักศึกษารอบที่  ๒  ที่เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนพร้อมกัน  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและ

กีฬาสวนสุนันทา  ชั้น  ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่  ๑  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๕๘  ในหัวข้อเรื่อง  “เรียนให้สนุก ครองคนให้เป็น มุ่งเน้นความเป็นอัตลักษณ์สวน
สุนันทา” 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ยาเสพติด หัวข้อ“รวมพลังลูกพระนาง เอาชนะยาเสพ
ติด”  วิทยากร  นายรัฐภูสิทธิ ขันติกิจจานุรักษ์  จากส านักงาน ป.ป.ส. 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย วิทยากร  อาจารย์จุฑามาศ ใหญ่คุ้ม จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๖.๐๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรมรอบที่  ๒ 
 
 

๖ 



หมายเหตุ  
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง 

 
 

วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘   
รอบท่ี  ๑   นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐๘.๐๐ น. นักศึกษารอบที่  ๑  ที่เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนพร้อมกัน  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและ
กีฬาสวนสุนันทา  ชั้น  ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๐๘.๓๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
- นายกองค์การนักศึกษากล่าวรายงาน 

 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดธรรมะเพ่ือการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่   ๓  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. นักศึกษาเข้าร่วมธรรมะเพ่ือการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่  ๓  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๘ ในหัวข้อเรื่อง  “ความรู้คู่คุณธรรม ของบัณฑิตไทย ในยุคประชาคมอาเซียน” 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย วิทยากร  อาจารย์จุฑามาศ ใหญ่คุ้ม จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ยาเสพติด หัวข้อ“รวมพลังลูกพระนาง เอาชนะยาเสพ
ติด”  วิทยากร  เจ้าหน้าที่ต ารวจนครบาลสามเสน 

๑๒.๐๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรมรอบที่  ๑ 
 

 
 
วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   
รอบท่ี  ๒  นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ
วิทยาลัยภาพยนตร์ศิลปการแสดงและสื่อใหม่ 

๑๒.๐๐ น. นักศึกษารอบที่  ๒  ที่เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนพร้อมกัน  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและ
กีฬาสวนสุนันทา  ชั้น  ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นักศึกษาเข้าร่วมธรรมะเพ่ือการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่  ๓  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๘ ในหัวข้อเรื่อง  “ความรู้คู่คุณธรรม ของบัณฑิตไทย ในยุคประชาคมอาเซียน” 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. กิจกรรมอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย วิทยากร  อาจารย์จุฑามาศ ใหญ่คุ้ม จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ยาเสพติด หัวข้อ“รวมพลังลูกพระนาง เอาชนะยาเสพ
ติด”  วิทยากร  เจ้าหน้าที่ต ารวจนครบาลสามเสน 

๗ 



๑๖.๐๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรมรอบที่  ๒ 
 
หมายเหตุ  
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๘ 



สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา 

๓. วัน/เดือน/ปี ท่ีจัด :  วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๔. สถานที่จัดงาน : ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๔ 

๕. รูปแบบโครงการ/กิจกรรม :  โครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ 
และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

                      การจัดโครงการอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
ณ ชั้น ๔  อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ได้เชิญอาจารย์จุฑามาศ ใหญ่คุ้ม จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นวิทยากรสอนมารยาทไทยได้อบรมให้ความรู้เรื่องมารยาทไทยและพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา ดังนี้ 

๑. การไหว้ ๓ ระดับ คือ การไหว้พระ การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้มีอาวุโส และไหว้บุคคลทั่วไป 
๒.  การยืน การเดิน การนั่ง 
๓.  การกราบ 

 ๔.  การถวายความเคารพ การถวายสิ่งของ 
๖. งบประมาณ (ตามที่ใช้จ่ายจริง) :  ในการจัดโครงการอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพ

นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติ งบประมาณจากแผนงาน           
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กองทุนเพ่ือการศึกษา ภาคพิเศษ  จ านวน   ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
และมีการใช้จ่ายในโครงการ จ านวน ๙,๗๓๖ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ยอดเงินคงเหลือคืนเงิน
ยืม ๒๙๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  

๗. รายงานผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จ : 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

 ๑.  เชิงปริมาณ   

๑) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายร้อยละ ๘๐%  

จากการจัดกิจกรรมมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๘,๗๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๙ 
บรรลุเป้าหมาย 

๙ 



                   ๒) ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา          
ค่าเป้าหมาย ๔.๒๕    

                    จากการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา บรรลุเป้าหมาย ๔.๒๓ ระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ 

         ๒ เชิงคุณภาพ   

๑) ระดับความส าเร็จของการรายงานผลระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา (ค่าเป้าหมายระดับ ๕) 

            ๒) นักศึกษาได้น าความรู้เรื่องมารยาทไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน (ค่าเป้าหมาย ๓.๕๑)  

                      - จากการจัดกิจกรรมนักศึกษาสามารถน าความรู้เรื่องมารยาทไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
บรรลุเป้าหมาย ๔.๔๒ ระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ 

  -  จากการจัดกิจกรรมนักศึกษาสามารถน าความรู้เรื่องมารยาทไทย ไปใช้ในการประกวด
มารยาทไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ 
ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพฯ จัดโดย  
สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ผลการประกวด นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัล จ านวน ๑ ทีม ประกอบด้วย 

  ๑.  นางสาวอมตา  กองตระการ  นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

  ๒.  นางสาวพรพิมล  เลี้ยงพรม   นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

๓.  นายณรงค์เดช  กุลชนะโพธิญาณ   นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

๔.  นายสมภูมิ  ค าระหงษ์   นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

๘. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ : 

                      การจัดโครงการอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
ณ ชั้น ๔  อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มีผู้เข้าโครงการ ทั้งสิ้น  ๘,๗๒๒  คน  ดังนี้ 

  

 

๑๐ 



 

๙. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การจัดโครงการอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในเข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐๐ คน 
มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

 

คณะที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

คิดเป็น% 

วันที่ ๒๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ชั้นปี ๑ รอบท่ี ๑) 
- คณะครุศาสตร์  
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑,๖๑๖ คน ๗๙.๖๑% 

วันที่ ๒๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ชั้นปี ๑ รอบท่ี ๒) 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์   
- วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
- วิทยาลัยภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

๗๓๔ คน ๘๖.๐๕% 

วันที่ ๒๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ชั้นปี ๑ รอบท่ี ๑) 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑,๔๘๖ คน ๖๘.๗๐% 

วันที่ ๒๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ชั้นปี ๑ รอบท่ี ๒) 
- คณะวิทยาการจัดการ 

๑,๒๙๒  คน ๘๐.๖๐% 

วันที่ ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ชั้นปี ๓ รอบท่ี ๑) 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑,๙๑๔ คน ๘๕.๒๒% 

วันที่ ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ชั้นปี ๓ รอบท่ี ๒) 
- คณะครุศาสตร์  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์   
- วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
-  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
- วิทยาลัยภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

๑,๖๘๐  คน ๙๗.๗๔% 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น ๘,๗๒๒ คน ๘๒.๙๙% 

๑๑ 



ข้อเสนอะแนะจากคณะท างาน 

๑.      นักศึกษาขาดความสนใจในการปฏิบัติตามที่วิทยากรสอน 
๒.      นักศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรมมีจ านวนมาก ท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง 
 
ข้อเสนอะแนะจากนักศึกษา 

๑.      เพ่ิมเวลาและเพ่ิมความรู้เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมการรักสถาบันเพิ่มมากขึ้น 
๒.      ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาต่อไป  
๓.      ดีมากสนุกสนาน 
๔.      อยากให้มีความบันเทิงมากกว่านี้ 
๕.      นั่งไกลไม่เห็นจอภาพ 
๖.      อยากให้มีเก้าอ้ีนั่ง 
 

๑๐.  แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ

นักศึกษาต่อไป 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

๑๒ 



วิเคราะห์ผลการประเมนิโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓  

ตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 
วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ช้ัน ๔ 
 

ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นโดยท าเครื่องหมาย / ในช่องว่างตามระดับความพึงพอใจ ในการเข้าร่วม
โครงการ หรือข้อความอันเป็นประโยชน์ในการปรับปุรงการจัดกิจกรรมต่อไป 
ตอนที่ ๑ : ข้อมูลเบื้องต้น 
 

๑. เพศ     
เพศ จ านวน/คน คิดเป็นร้อยละ 

ชาย ๒๖ ๑๓.๐๐ 

หญิง ๑๗๔ ๘๗.๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑ ในการอบรม ได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อบรม
มารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๒๐๐ คน แบ่งเป็น  เพศชาย  จ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐  และ เพศหญิง  จ านวน 
๑๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐ 
 

๒. อายุ              
อายุ จ านวน/คน คิดเป็นร้อยละ 

๑๘ ปี ๔๗ ๒๓.๕๐ 

 ๑๙ ปี  ๘๑ ๔๐.๕๐ 

๒๐ ปี  ๔๗ ๒๓.๕๐ 

๒๑ ปี ๒๔ ๑๒.๐๐ 

๒๒ ปี ๑ ๐.๕๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 จากตารางที่ ๒ ในการอบรม ได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อบรมมารยาท
ไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๒๐๐ คน มีอายุ  ๑๘ ปี  จ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐  มีอายุ  ๑๙ ปี  จ านวน ๘๑ คน คิด 

๑๓ 



เป็นร้อยละ ๔๐.๕๐ มีอายุ  ๒๐ ปี  จ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ มีอายุ ๒๑ ปี จ านวน ๒๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ มีอายุ  ๒๒ ปี  จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ 
 

๓. คณะ      
   

คณะ/วิทยาลัย จ านวน/คน คิดเป็นร้อยละ 

คณะครุศาสตร์  ๑๖ ๘.๐๐ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓๘ ๑๗.๕๐ 

คณะวิทยาการจัดการ ๕๐ ๒๕.๐๐ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๓๖ ๑๘.๐๐ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕ ๒.๕๐ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘ ๔.๐๐ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ๓๐ ๑๕.๐๐ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ๑๑ ๕.๕๐ 

วิทยาลัยภาพยนต์และสื่อใหม่ ๖ ๓.๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๓ ในการอบรม ได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อบรมมารยาท

ไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๒๐๐ คน นักศึกษาศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ๑๗.๕๐ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๐๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน ๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อย ๔.๐๐ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จ านวน ๑๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๕๐ วิทยาลัยภาพยนต์และสื่อใหม่ จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๑๔ 



ระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด       = ๕ ๔.๒๑-๕.๐๐ มากที่สุด 
มาก            = ๔ ๓.๔๑-๔.๒๐ มาก 
ปานกลาง     = ๓ ๒.๖๑-๓.๔๐ ปานกลาง 
น้อย           = ๒ ๑.๘๑-๒.๖๐ น้อย 
น้อยที่สุด     = ๑ ๑.๐๐-๑.๘๐ น้อยที่สุด 

 

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 

 

 

ตอนที่ ๒: ความพึงพอใจในการเข้าร่วม โครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ที ่ ประเด็น Mean S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. สถานที่ในการอบรมให้ความรู้มีความเหมาะสม ๓.๙๙ ๐.๗๒ มาก ๗๙.๘๐ 
๒. ระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้มีความเหมาะสม ๔.๐๑ ๐.๖๑ มาก ๘๐.๒๐ 

๓. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ๔.๕๓ ๐.๕๘ มากที่สุด ๙๐.๖๐ 

๔. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมารยาทไทย
และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ก่อน เข้าอบรม 

๓.๙๓ ๐.๗๐ มาก ๗๘.๖๑ 

๕. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมารยาทไทย
และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา หลัง เข้าอบรม 

๔.๑๗ ๐.๕๖ มาก ๘๓.๔๐ 

๖. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ๔.๔๒ ๐.๕๙ มากที่สุด ๘๘.๔๐ 

๗. นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 

๔.๒๓ ๐.๖๒ มากที่สุด ๘๔.๖๐ 

๘. โครงการมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ 
เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิต
สาธารณะ” 

๔.๓๖ ๐.๕๙ มากที่สุด ๘๗.๒๐ 

 รวม ๔.๒๑ ๐.๖๓ มากที่สุด ๘๔.๒๐ 

 

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจx๑๐๐ 
ระดบัความพึงพอใจ 

๑๕ 



จากตาราง ในการอบรม ได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อบรม
มารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๒๐๐ คน มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ในระดับมากที่สุด ๔.๒๑ คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๒๐  แบ่งตามประเด็นได้ดังนี้ 

                      ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในสถานที่ในการอบรมให้ความรู้มีความเหมาะสม ในระดับ
มาก ๓.๙๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๐ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้มีความ
เหมาะสม ในระดับมาก ๔.๐๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๐  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมีความชัดเจน ในระดับมากที่สุด ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ก่อน เข้าอบรมในระดับมาก ๓.๙๓ คิดเป็นร้อยละ 
๗๘.๖๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา หลัง เข้า
อบรม ในระดับมากที่สุด ๔.๑๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ในระดับมากที่สุด ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ในระดับมากที่สุด ๔.๒๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจโครงการมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย"เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ 
เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ" ในระดับมากที่สุด ๔.๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจความพึงพอใจต่อโครงการนี้ในภาพรวม ในระดับมากที่สุด ๔.๒๑ คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๒๐  

ตอนที่ ๓: ข้อเสนอแนะ   

การจัดโครงการอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในเข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐๐ คน 
มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอะแนะจากคณะท างาน 

๑. นักศึกษาขาดความสนใจในการปฏิบัติตามที่วิทยากรสอน 
๒. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรมมีจ านวนมาก ท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง 

 
ข้อเสนอะแนะจากนักศึกษา 

๑. เพ่ิมเวลาและเพ่ิมความรู้เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมการรักสถาบันเพิ่มมากข้ึน 
๒. ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาต่อไป  
๓. ดีมากสนุกสนาน 
๔. อยากให้มีความบันเทิงมากกว่านี้ 
๕. นั่งไกลไม่เห็นจอภาพ 
๖. อยากให้มีเก้าอ้ีนั่ง 

 
 

๑๖ 



 
การเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยและผลการประกวดมารยาทไทย 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ในโครงการการประกวด

มารยาทไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ 
ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
จัดโดย สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ผลการประกวด นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัล จ านวน ๑ ทีม ประกอบด้วย  

  ๑.  นางสาวอมตา  กองตระการ  นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

  ๒.  นางสาวพรพิมล  เลี้ยงพรม   นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

๓.  นายณรงค์เดช  กุลชนะโพธิญาณ   นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

๔.  นายสมภูมิ  ค าระหงษ์   นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 
ภาพการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 

โครงการการประกวดมารยาทไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  ๒๕๕๘  
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔   

อาคารส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดมารยาทไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
 

๑๘ 



ภาพการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 
โครงการการประกวดมารยาทไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  ๒๕๕๘  
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔   

อาคารส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 

 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดมารยาทไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

๒๐ 



ภาพการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 
โครงการการประกวดมารยาทไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  ๒๕๕๘  
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔   

อาคารส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 

 

๒๑ 



ภาพการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 
โครงการการประกวดมารยาทไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  ๒๕๕๘  
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔   

อาคารส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 

 
 

 
๒๒ 



ภาพการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 
โครงการการประกวดมารยาทไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  ๒๕๕๘  
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔   

อาคารส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

 
๒๓ 



ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  
ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น  ๔ 

 

 

 

วิทยากร  อาจารย์จุฑามาศ ใหญ่คุ้ม จากส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๒๔ 



ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  
ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น  ๔ 

 

 

 

การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ 
 

 ๒๕ 



ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  
ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น  ๔ 

 

 

 
การไหว้ 

๒๖ 



ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  
ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น  ๔ 

 

 

 

การกราบพระและการไหว้ 

๒๗ 



ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  
ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น  ๔ 

 

 

การยืนฟังค าสั่ง 

 

การถวายความเคารพ 
 

๒๘ 



ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  
ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชัน้  ๔ 

 
 

 

 

การเดินผ่านผู้ใหญ่ 

๒๙ 



ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  
ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น  ๔ 

 

 

 
การน่ังต่อหน้าผู้ใหญ ่


